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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  08-07-2019

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.

Πνευματικό,  Δήμαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζήμο  Κωνσταντίνο,  3)Βλάσση  Δημήτριο,

4)Φαρμάκη  Γεώργιο,  5)Ζώγκο  Ανδρέα,  6)Μπάκουλη  Δημήτριο,  7)Νανόπουλο  Βασίλειο,

8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με

τις  α)σε  ορθή  επανάληψη  με  αριθμό  75/2017,  β)με  αριθμό  76/2017  και  γ)με  αριθμό  90/2018

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Ιουλίου 2019, ημέρα της

εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 23060/04-

07-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα

από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση

Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδρ.

5)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζήμος Κων., 4)Μπάκουλη Δημ..

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 292  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  της

προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ

προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)», υπενθυμίζει στα μέλη

την υπ'  αριθμ.  39/627/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ' αριθμ.

49/2018 μελέτης  του Δήμου για την εν θέματι  προμήθεια  και  καθορίστηκαν οι  όροι  διακήρυξης

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στις  08-

01-2019.

       Ακολούθως, με την υπ' αριθμ.5/23/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από

08-01-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού ο οποίος

διενεργήθηκε  στις  08-01-2019,  απορρίφθηκε η  προσφορά  του  μοναδικού  συμμετέχοντος
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οικονομικού φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και  κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για την  εν

λόγω προμήθεια, διότι η μοναδική κατατεθείσα προσφορά δεν έγινε δεκτή.

     Κατόπιν, με την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ.10/84/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ορίστηκε η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με επανακαθορισμό των όρων, επανεγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.

49/2018 μελέτης, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί και ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής,  με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις

20-03-2019.    

       Στην συνέχεια, με την υπ'αριθμ. 17/162/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν  τα

α) από 20-03-2019  πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την  αποσφράγιση

προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και β) από

10-04-2019  πρακτικό  Αρ.2  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  διαγωνισμού,  Αποσφράγισης  και

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την  σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης,  έγιναν

αποδεκτές  οι  προσφορές των  οικονομικών  φορέων  «Συστεγασμένα  Φαρμακεία  Ιωαννίδου

Χρυσούλα  –  Θεοδωρίδης  Βασίλειος  ΟΕ»  και  «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ  Κ.  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»   οι  οποίες

προχώρησαν  στο  στάδιο  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών,

απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)«ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για

τα  είδη  που  υπόκεινται  σε  Φ.Π.Α.  13% και  24% και  2)«Συστεγασμένα  Φαρμακεία  Ιωαννίδου

Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος ΟΕ» για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%,

ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την

επωνυμία  «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%, με γενικό

σύνολο προσφοράς  8.771.02 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%)  σύμφωνα με  σχετικό  πίνακα, κηρύχθηκε

άγονος ο διαγωνισμός  για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24% της υπ' αριθμ. 49/2018

μελέτης και ως εκ τούτου ματαιώθηκε  ο διαγωνισμός  για τα είδη αυτά και ορίστηκε η επανάληψη

του διαγωνισμού για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 13% και 24%  της υπ' αριθμ. 49/2018 μελέτης,

με  τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  –  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ,

δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 32.975,32€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), με

επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σε  ακριβή  ημερομηνία

και ώρα που θα οριστούν στην διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου.

     Ακολούθως, στις 23-05-2019 κατατέθηκε η υπ' αριθμ.πρωτ. Εισερχ. 18146/23-05-2019 “Ένσταση

κατά της υπ' αριθμ.17/162/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 22-

04-2019” από τον οικονομικό φορέα «Συστεγασμένα Φαρμακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης

Βασίλειος  ΟΕ»,  επί  της  οποίας  συντάχθηκε  το  από  27-05-2019  Πρακτικό  αρ.1  της  Επιτροπής

Ενστάσεων Συνοπτικών Διαγωνισμών.

       Στην συνέχεια,  με την υπ' αριθμ.21/235/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το

από  27-05-2019 Πρακτικό αρ.1 της Επιτροπής Ενστάσεων Συνοπτικών Διαγωνισμών επί της  υπ'

αριθμ.πρωτ. Εισερχ. 18146/23-05-2019 “Ένστασης κατά της υπ'αριθμ.17/162/2019 Απόφασης της

Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κορινθίων  της  22-04-2019”  από  τον  οικονομικό  φορέα
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«Συστεγασμένα Φαρμακεία Ιωαννίδου Χρυσούλα – Θεοδωρίδης Βασίλειος ΟΕ» που αφορά τον εν

λόγω  συνοπτικό  διαγωνισμό  και  απορρίφθηκε η  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  εισερχ.  18146/23-05-2019

Ένσταση  της  ανωτέρω  εταιρείας  κατά  της  υπ'  αριθμ.  17/162/2019  Απόφασης  Οικονομικής

Επιτροπής,  η οποία και παραμένει  ως έχει. Ακολούθως,  με το υπ'αριθμ.πρωτ. 20212/11-06-2019

έγγραφο  του  Δήμου  Κορινθίων,  η  υπ'αριθμ.21/235/2019  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής

διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς προς ενημέρωση.

      Κατόπιν,  με το υπ'αριθμ.πρωτ.20215/11-06-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, κλήθηκε  ο

προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού με την επωνυμία  «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%, να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής το από 27-06-2019 πρακτικό Αρ.3

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του

προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια,  το οποίο έχει ως

εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Κόρινθο,  την 27/6/2019, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει  και να ελέγξει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 8310-06/3/2019 διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. 49/2018  επικαιροποιημένης μελέτης του
Δήμου Κορινθίων  για  την  «Προμήθεια  υγειονομικού  –  φαρμακευτικού  υλικού  και  φαρμάκων»,  με  τη
διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού,  για  το  τμήμα  του  διαγωνισμού  που  αφορά  στα  είδη  που
υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ 6%.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, ήταν παρόντες οι εξής:
1. Τόγιας Ιωάννης, ως Πρόεδρος.
2. Τσίρτσης Λεωνίδας, ως μέλος.
3. Σταυριανόπουλος Απόστολος ως μέλος.

Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τον  παρακάτω φάκελο:

Στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου με τα δικαιολογητικά δεν παρέστη εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα. 

Ο φάκελος μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, αποσφραγίστηκε και ακολούθησε ο έλεγχος
των δικαιολογητικών που περιείχε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο φάκελος που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «Σπανδωνίδη Κ & ΣΙΑ ΟΕ» περιείχε:
-Το υπ’ αριθμ. 64918/10.05.2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Α/α Προμηθευτής Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιο-

λογητικών
1. Σπανδωνίδη Κ & ΣΙΑ ΟΕ 20497/14-6-2019
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-Το  υπ’  αριθμ.  66745168/23-5-2019  αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  για  χρέη  προς  το
Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.

-Την  υπ’  αριθμ.  252148/27-2-2019  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ΕΦΚΑ,  περί  μη
οφειλών ατομικά του Κου ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εις διπλούν).

-Την  υπ’  αριθμ.  6569/15-5-2019  Βεβαίωση  του  Ταμείου  Αλληλοβοήθειας  Υπαλλήλων
Φαρμακευτικών εργασιών, περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του οικονομικού φορέα.

-Την  υπ’  αριθμ.  5279/15-5-2019  Βεβαίωση  του  Ταμείου  Επαγγελματικής  Ασφάλισης  Υπαλλήλων
Φαρμακευτικών εργασιών περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του οικονομικού φορέα.

-Την  υπ’  αριθμ.  125000/14-3-2019  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ΕΦΚΑ  περί  μη
οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.

-Το υπ’ αριθμ. 694459/6-6-2019 Πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ, περί καταβολής προς τον ΕΦΚΑ, όλων των
απαιτητών μή Μισθωτών εισφορών του κου ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μέχρι 30/4/2019.

-Το υπ’ αριθμ. 4181/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη πτωχεύσεως.
-Το  υπ’  αριθμ.  17972/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  θέσεως  σε

αναγκαστική διαχείριση.
-Το  υπ’  αριθμ.  17979/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
-Το  υπ’  αριθμ.  17974/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών.
-Το  υπ’  αριθμ.  17978/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
-Το  υπ’  αριθμ.  17975/2019  Πιστοποιητικό  του  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  κατάθεσης

δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
-Την υπ’ αριθμ. 1822-10/5/20109 Ένορκη Βεβαίωση του κου Σπανδωνίδη Κωνσταντίνου.
-Την εκτύπωση Μηνύματος συστήματος του ΣΕΠΕ.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής προστίμων από τα ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
-Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη έκδοσης Απόφασης αποκλεισμού.
-Το  υπ’  αριθμ.  839131.1212309-12/6/2019  Γενικό  Πιστοποιητικό  του  Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
-Το  υπ’  αριθμ.  839131.1212310-12/6/2019  Πιστοποιητικό  Ισχύουσας  εκπροσώπησης  του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
-Το  υπ’  αριθμ.  839131.1212311-12/6/2019  Γενικό  Πιστοποιητικό  του  Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
-Το υπ’ αριθμ. 12376-29/8/2012 Σύσταση και καταστατικό ομόρρυθμης φαρμακευτικής εταιρείας.
-Το υπ’  αριθμ.  66300978-25/02/2019 αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας  για  χρέη προς  το

Δημόσιο, της ΑΑΔΕ.
-Την  υπ’  αριθμ.  3365/13-3-2019  Βεβαίωση  του  Ταμείου  Αλληλοβοήθειας  Υπαλλήλων

Φαρμακευτικών εργασιών, περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του οικονομικού φορέα.
-Την  υπ’  αριθμ.  2904/13-3-2019  Βεβαίωση  του  Ταμείου  Επαγγελματικής  Ασφάλισης  Υπαλλήλων

Φαρμακευτικών εργασιών περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του οικονομικού φορέα.
-Την  υπ’  αριθμ.  455458/26-9-2018  Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  ΕΦΚΑ  περί  μη

οφειλής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού φορέα για το προσωπικό του.
-Το υπ’ αριθμ. 1483156/12-12-2018 Πιστοποιητικό του ΕΦΚΑ, περί καταβολής προς τον ΕΦΚΑ, όλων

των απαιτητών μή Μισθωτών εισφορών του κου ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μέχρι 31/10/2018.
-Το  υπ’  αριθμ.  748362.1075412/31-1-2019  Γενικό  Πιστοποιητικό  του  Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
-Το  υπ’  αριθμ.  748362.1075413/31-1-2019  Πιστοποιητικό  Ισχύουσας  εκπροσώπησης  του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Τα δικαιολογητικά  που κατατέθηκαν ήταν σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8310/06-3-2019

διακήρυξης, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης Απόφασης αποκλεισμού, η οποία δεν είχε
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γίνει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού.

Μετά  τα  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  της  υπ’  αριθμ.  8310/06-3-2019  διακήρυξης
συντάχτηκε από την επιτροπή έγγραφο προς τον οικονομικό φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ, το οποίο
πήρε αρ.  πρωτ.  21903-26/6/2019 και  με το οποίο του ζητήθηκε να καταθέσει  την εν λόγω Υπεύθυνη
Δήλωση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 Ο οικονομικός φορέας απέστειλε σφραγισμένο φάκελο, οποίος πήρε αρ. πρωτ. 22511-01/7/2019
και παραδόθηκε στην επιτροπή στις 03/7/2019.

Ο  φάκελος  μονογραφήθηκε  από  τα  μέλη  της  επιτροπής,  αποσφραγίστηκε   και  εξετάστηκε  το
περιεχόμενό του το οποίο ήταν η Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης Απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα
με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8310/06-3-2019 διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού και φαρμάκων που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ 6% εισηγείται:

Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ & ΣΙΑ ΟΕ, όπως ορίζει η υπ’
αριθμ. 8310-06/3/20149 διακήρυξη.
   

      Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 27-06-2019 Πρακτικού Αρ.3 Επιτροπής

αξιολόγησης διαγωνισμού για την αποσφράγιση και ελέγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την εν

θέματι προμήθεια και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ

Ο.Ε.  σε ανάδοχο της προμήθειας  για  τα είδη που υπόκεινται  σε Φ.Π.Α.  6%,  με  γενικό  σύνολο

προσφοράς  8.771.02 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%)  σύμφωνα με  σχετικό  πίνακα.

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν τον σχετικό φάκελο

του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικο της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την

εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, του  Ν.

4555/2018,  του  Ν.4605/2019,  του  Ν.4608/2019,  όπως  ισχύουν,   καθώς  και  όλες  τις  ισχύουσες

σχετικές νομοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το  από  27-06-2019  πρακτικό  Αρ.3  για  την  αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  τη

σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  προϋπολογισμού  μελέτης  43.222,08  €  (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α).

       Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για

την  προμήθεια  της  υπ'αριθμ.  8310/06-03-2019  διακήρυξης  διαγωνισμού  και  της  αριθμ.  49/2018

μελέτης στον   οικονομικό  φορέα με την επωνυμία  ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ν.Στρατού 36,

Φοίνικας, Α.Φ.Μ. 800432947, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς)  για τα είδη που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%, με

γενικό σύνολο προσφοράς 8.771.02 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%), ήτοι, ποσού προσφοράς 8.274.55  (μη

συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%),    ως ο κάτωθι πίνακας:
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Οικονομική προσφορά του φορέα «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α

ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΙΔΟΥΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Δισκία 
Aκετυλοσαλικυλικού 
οξέος (ενδεικτικός 
τύπος : Ασπιρίνη) (20 τεμ
των 500 gr)

1, 12, 23, 32,
41,50, 61,

136, 158, 180,
258

98 3.20 313.60 160.72

Δισκία Παρακεταμόλης 
(500 mgr) (ενδεικτικός 
τύπος : Depon)

2, 13, 24, 33,
42, 51, 62,

137, 159, 181,
259

144 0.94 135.36 133.92

Παρακεταμόλη 
(αναβράζον δισκίο) 
ενδεικτικού τύπου Depon 
eff 500mg

217 16 1.33 21.28 19.68

Αντιϊσταμινικά δισκία των
5mg (συσκευασία των 30)
(ενδεικτικός τύπος: 
Aerius, Xozal)

3, 14, 25, 34,
43, 52, 63,

138, 160, 182
40 4.53 181.20 103.20

Aντιόξινα μασώμενα 
δισκία ενδεικτικού τύπου 
TALCID 500mg 
(συσκευασία των 20 
δισκίων)

4, 15, 26, 35,
44, 53, 64,

139, 161, 183
40 3.31 132.40 131.20

Σπασμολυτικό
(συσκευασία  των  40
δισκίων)  (ενδεικτικός
τύπος Buscopan plus)

5, 16, 54, 65,
140, 162,184

38 6.73 255.74 254.60

Αντιδιαρροϊκό 
καολίνης/πηκτίνης  
(ενδεικτικός τύπος 
Imodium δισκία 2mg)

6, 17, 27, 36,
45, 55, 66,

141, 163, 185
40 2.43 97.20 88.00

Αντισηπτικό κολλύριο 
(ενδεικτικός τύπος  
septobore 10ml)

7, 18, 28, 37,
46, 56, 67,

142, 164, 186,
260, 221

306 3.10 948.60 945.54

Αντιϊσταμινική αλοιφή 
(ενδεικτικός τύπος 
fenergan,fenistil gel)

8, 19, 29, 38,
47, 57, 68,

143, 165, 187,
261, 203, 222

201 4.68 940.68 801.99

Ενέσιμη κορτιζόνη 
ενδεικτικού τύπου solu-
cortef 250 mg τεμ.1 (μαζί 
με σύριγγα 10cc)

9, 20, 30, 39,
48, 58, 69,

144, 166, 188,
262, 223

174 5.65 983.10 624.66

Βάμμα ιωδίου (50ml)
10, 21, 59, 70,
152, 174, 195,

235, 274
168 2.83 475.44 475.44

Διάλυμα ενδεικτικού 
τύπου  Betadine solution 
240 ml

11, 22, 31, 40,
49, 60, 71,

153,175, 196,
201, 236, 275

204 3.11 634.44 571.20

Αντιτετανικός ορός 
ενδεικτικού τύπου 
Inj.Tetana (εμβόλιο 0,5ml)

156 90 4.67 420.30 405.90

Φυσιολογικός  ορός
500ml

179, 239, 278 448 1.28 573.44 546.56

Κρέμα ενδεικτικού τύπου
Fucidin (15gr)

204 20 2.04 40.80 40.80

Αντισηπτικό (475 ml ) 209 10 6.85 68.50 29.30
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α/Α

ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΙΔΟΥΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Παρακεταμόλη (δισκίο 
αναβράζον) ενδεικτικού 
τύπου Depon maximum

218 20 2.16 43.20 39.80

Σιρόπι παρακεταμόλης 
ενδεικτικού τύπου Depon 
(150ml)

220 448 2.20 985.60 896.00

Γάζες ενδεικτικού τύπου 
fucidin για εγκαύματα 
(συσκευασία των 10 τεμ. 
Των 10*10cm2 

245, 284 146 8.36 1220.56 976.74

Εισπνεόμενα 
βρογχοδιασταλτικά, 
σταθερών δόσεων 
(ενδεικτικού τύπου 
Aerolin, 200 εισπνοών)

255, 294 146 2.07 302.22 302.22

Σπρέυ ενδεικτικού τύπου 
Pulvo με 4g σκόνης και 
70g προωθητικού αερίου

257, 296 146 6.11 892.06 727.08

      

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ    9665.72 8274.55

ΦΠΑ 6%    579.94 496.47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    10245.66 8771.02

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  ισχύουν οι διατάξεις

του άρθρου 105 τουΝ. 4412/2016 και των άρθρων 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

  Δ.- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση έχει ως εξής :

Α. Για τον  Δήμο  Κορινθίων θα  βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:

1.Κ.Α .10/6631.0001,  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 

  Ποσού  (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,  884,40€ 

2.Κ.Α.10/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,  Ποσού  (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019, 1.068,37 € 

3.Κ.Α.20/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,   Ποσού  (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,  779,92 € 

4.Κ.Α. 30/6681.0001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,   Ποσού  (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,  292,91 € 

του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Δήμου Κορινθίων.

Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου.  Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο Κορινθίων.

Β. Για  το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) : 
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ΚΑ 15/6681.001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, Ποσού  (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,   1.243,40€

Γ.  Για το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής : ΚΑ 15/6681.001,  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  Ποσού

(με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,    1.051,79€

Δ. Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  

 Είδος : ΦΑΡΜΑΚΑ, Ποσού (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,   29.486,97€ .

Ε. Για  τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

 Είδος : ΦΑΡΜΑΚΑ, Ποσού  (με ΦΠΑ)  έτους 2018-2019,   8.416,10€.

Η ενδεικτική δαπάνη, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις

επιχορηγήσεις  για  τα  λειτουργικά  έξοδα  των  σχολείων  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/292/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 02-08-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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